
Purpose Driven Business

Πάκης Παπαδημητρίου, 02.12.20

Μία πρόταση για επιχειρηματικότητα που 
δημιουργεί βιώσιμη κοινωνική αξία           

ως σκοπό



Έχει θέση το 
παραδοσιακό 
μοντέλο του 

Milton Friedman
στο σημερινό 

κόσμο;



• Ρόλος επιχειρήσεων που υπερβαίνει το bottom line

• Επένδυση σε πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Εταιρικής Υπευθυνότητας

• Οφέλη

• Μείωση κόστους

• Μείωση αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας

• Βελτίωση της εικόνας απέναντι σε καταναλωτές
και εργαζόμενους

• Βελτίωση θέσης απέναντι στον ανταγωνισμό.

Βιωσιμότητα 1.0  
Reactive



• Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως σύστημα διαχείρισης

• Ισόρροπη στρατηγική και στοχοθέτηση στους
άξονες οικονομία – κοινωνία – περιβάλλον

• Μέτρηση περιβαλλοντικού / κοινωνικού αντίκτυπου

• Εφαρμογή προτύπων / reporting / assurance

• Οφέλη

• Μακροπρόθεσμη στρατηγική
συνδεδεμένη με οικουμενικούς 
στόχους

• Αντιμετώπιση κινδύνων (κλιματική 
αλλαγή)

• Καλύτερη πρόσβαση σε αγορές

• Καλύτερες ευκαιρίες προσέλκυσης 
κεφαλαίων (κριτήρια ESG)

Βιωσιμότητα 2.0  
Proactive 

Governance



Μα τι σχέση 

έχουν όλα αυτά 

με το Business;



• Είναι η Βιωσιμότητα (Sustainability) πέρα από
«αναγκαίο κακό», μια ευκαιρία για ένα νέο
μοντέλο επιχειρηματικότητας;

• Πως σχετίζεται ο κοινωνικός Σκοπός (Purpose) με
την απόδοση της επιχείρησης και εν τέλει με την
κερδοφορία;

Γιατί;



• «Ο σκοπός δεν είναι μια ετικέτα ή μια καμπάνια
μάρκετινγκ, είναι αυτό που κάνει η εταιρεία κάθε μέρα για
να δημιουργήσει αξία»

• «Ο σκοπός η κινητήρια δύναμη για την επίτευξη
κερδοφορίας και μακροπρόθεσμης ευημερίας »

• «Ο σκοπός ενώνει διοίκηση, εργαζόμενους, καταναλωτές
και κοινωνίες και οδηγεί την κουλτούρα της επιχείρησης»

• «Οι millennials αξιώνουν επιχειρήσεις με σκοπό που
βελτιώνει την κοινωνία και αυτό οδηγεί τις αποφάσεις
τους ως εργαζόμενοι, καταναλωτές αλλά και ως
επενδυτές»

• «Η διαφάνεια για τη βιωσιμότητα είναι το μέσο για την
επίτευξη ενός νέου μοντέλου καπιταλισμού, βιώσιμου
και χωρίς αποκλεισμούς»

Larry Fink, CEO Blackrock (letter to CEOs 2019 -2020)

Η σκοπιά των 
Επενδυτών για 

το Σκοπό



• Πως θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να έχουν ουσιαστική
επίδραση στις κοινωνικές συνθήκες, κάνοντας αυτό που
ξέρουν (business);

• Ενσωμάτωση σκοπού (purpose) στο επιχ. μοντέλο

• Μετασχηματισμός της (reactive) εταιρικής υπευθυνότητας

Μέτρηση

Στρατηγική

Κίνητρο

Επιδίωξη

Επίδραση

Πριν

Χορηγίες / Προγράμματα

Αποσπασματική

Φιλανθρωπία / Περιβάλλον

Εταιρική Υπευθυνότητα

Μονομερής (inside-out)

Τώρα

Εταιρικοί Στόχοι - Δέσμευση

Κεντρική - Μακροπρόθεσμη

Ολιστική επίδραση

Ενσωμάτωση στο Επιχ. Μοντέλο

Μετασχηματισμός (outside-in)

Μετασχηματισμός



Παραδείγματα 
Σκοπού

“Brands that 
Stand for a 

Purpose”



Συνέπεια Σκοπού

Ατομική 
Συνείδηση

Περιβάλλον και
Κοινωνικός 
Περίγυρος

Υπεύθυνη 
(βιώσιμη)
Συμπεριφορά
Καταναλωτή

Αίσθηση
Επίτευξης
Σκοπού

Επηρεάζοντας 
Συμπεριφορά 
Καταναλωτών

Προσαρμογή από:
Coca Cola – Encouraging Recycling Behavior

Κοινός 
Σκοπός 

Εταιρείας & 
Καταναλωτή

Ισχύς
Brand

Εξωτερική 
Επίδραση



Tribes for 
Business

Ανθρωποκεντρική 
σύνδεση εταιρικής 

στρατηγικής και 
κοινωνικών 

προτεραιοτήτων

• Tribes: οικοσυστήματα με κοινό σκοπό (purpose), κοινό
τρόπο επικοινωνίας (social media) και κάποιους να
ηγούνται της προσπάθειας

• Tribes: οριζόντια (πέρα από παραδοσιακά market segments)
– καταναλωτές, εργαζόμενοι, κοινωνία

• Tribes for Business: Ουσιαστική προσαρμογή της
στρατηγικής στις ανάγκες της εποχής, προσεγγίζοντας tribes
(μέσα και έξω της εταιρείας) με κοινό σκοπό με την εταιρεία.

• “Brand that Stands for a Purpose” ώστε η εταιρεία να
πείσει, να κινητοποιήσει, ακόμα και να ηγηθεί ενός
κοινωνικού μετασχηματισμού.

• Αξιοποίηση της συλλογικής δύναμης των πολιτών,
δημιουργία πλαισίου ευκαιριών και καινοτομίας,
δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.



• Δεσμεύσεις εταιρειών τροφίμων σε 
διάφορους σκοπούς με κύριο την 
πιστοποίηση προμηθειών (ασφάλεια 
τροφίμων)

• Προσδοκίες καταναλωτών: 
• υγιεινή διατροφή και ζωή
• επισιτιστική ασφάλεια
• στήριξη τοπικής αγροτικής παραγωγής
• ανακύκλωση / food waste
• εξάλειψη μη-ανακυκλώσιμων πλαστικών
• τοπικές κοινωνικές δραστηριότητες

• Αυθεντικός σκοπός σε σχέση με κλάδο και 
το brand, ανάλογο του πεδίου λειτουργίας 
(διεθνές, τοπικό). Όχι σε γενικόλογες 
προθέσεις «κάνουμε καλό».

• Διάρκεια και Συνέπεια Σκοπού

• Οι εταιρείες που ενσωματώνουν σκοπό 
ξεπερνούν την αγορά κατά 5%–7% ετησίως 
(ανάπτυξη και κερδοφορία)

Κλάδος Τροφίμων 
και Σκοπός

Πηγές:
Forbes - The New Business of Food (08/19)

Lumina - Food & Drink Sustainability 2019 (01/19)
Harvard Business Review – 181 CEOs on Purpose (08/19)



• Η πεμπτουσία της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι το να
παρακινείς και να πείθεις ανθρώπους να κάνουν
αλλαγές.

• Σήμερα, τo εμπορικό σήμα και το εταιρικό μήνυμα
γίνονται εργαλεία κινητοποίησης ανθρώπων
(tribes) γύρω από κοινό σκοπό.

• Το purpose driven business πυροδοτεί

καινοτομία εντός της επιχείρησης, με καλύτερη
λειτουργία (do less harm) και πλαίσιο ευκαιριών για
νέο business.

• Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων βασίζεται στην

κατανόηση των ουσιαστικών ζητημάτων, στην
συνεργασία και στην συναινετική ανάπτυξη που
αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες.

Βιωσιμότητα 3.0

Purpose-driven 
Business 

Sustainability



Κάνε τη δουλειά 

σου να συμβαδίζει 

με το σκοπό σου
Leonardo da Vinci


